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Prevas effektiviserar Q-Meds leveranser
Prevas och Q-Med, ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag, har
tecknat avtal om leverans av ett spårbarhetssystem för Q-Meds centrallager i Uppsala.
Q-Med är ett framgångsrikt företag som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer medicinska
implantat. Företaget befinner sig i en fas med snabb tillväxt och har behov av att effektivisera sina
leveransprocesser för att kunna fortsätta sin tillväxt. Prevas IT-lösning erbjuder effektiv hantering
och integrerar Q-Meds lager med företagets affärssystem för att ge aktuell lagerinformation i realtid.
Prevas kostnadseffektiva IT-lösningar bygger på över 20 års erfarenhet av lagerhantering som
paketerats i en standardprodukt. Prevas leverans till Q-Med omfattar ett komplett system för
automatisk datafångst med handdatorer och skrivare samt validering enligt myndighetskrav. Q-Med
har option på att införa samma system vid Q-Meds samtliga dotterbolag globalt.
”Prevas system ger oss en viktig rationalisering och kostnadseffektiv lösning som enkelt kan
replikeras även till våra dotterbolag samtidigt som Prevas erfarenhet med valideringsarbete för ITsystem inom bioteknikbranschen ger oss en trygghet i leveransen”, säger Pär Björkén, logistikchef
på Q-Med.
”Prevas förbättrar lönsamhet hos företag genom att leverera moderna, effektiva IT-lösningar för
automation, logistik och spårbarhet. Framgångsrika Q-Med är en viktig ny kund och vi ser fram
emot ett framgångsrikt samarbete”, säger Anders Englund, VD på Prevas.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag.
Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller
som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är
leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.
Om Q-Med
Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar marknadsför
och säljer medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi för framställning av
stabiliserad icke-animalisk hyaluronsyra, NASHA™. Q-Med har idag ca 560 medarbetare, varav ca 370 vid företagets
huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala. Q-Med är noterade på Stockholmsbörsen.
Se även www.q-med.se.

